
Образецът на резюме на цялостна предварителна оценка на въздействието влиза в 
сила от 01 януари 2021 г. 

 
 

РЕЗЮМЕ НА ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Институция: 
Община Велинград 

Нормативен акт: 
Наредба за управлението на горските територии 
– собственост на община Велинград 

Период на извършване на оценката: 
02.08.2021 г. – 06.08.2021 г. 
 

 

Национално Европейско
Национално и европейско
Международно  

От какво ниво възниква необходимостта от предприемане на 
действието? 

Лице за контакт: 
Алекс Бошнаков 

Телефон и ел. поща: 
0889 404091 
  

1. Проблеми, цели и варианти на действие 

1.1. Проблем/проблеми за решаване:  

Проблем 1 
      Съгласно чл. 186, ал. 6 от ЗГ, общинският съвет определя с наредба реда за управление на 
горските територии - общинска собственост. 

      Към настоящия момент на територията на община Велинград няма приета наредба, която 
да урежда обществените отношения, свързани с управлението на общинските горски 
територии. 

1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности. 
1.2. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на 
работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.). 
1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите. 
1.4. Посочете задължителните действия, които произтичат от нормативни актове от по-висока степен или от такива от правото на ЕС. 
1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са 
резултатите от тях? 

1.2. Цели: 

Цел 1  
      С приемането на подзаконов нормативен акт с местно значение от компетентността на 
Общински съвет-Велинград в качеството му на орган на местното самоуправление се цели 
регулиране на обществените отношения, свързани с управлението на общинските горски 
територии – собственост на община Велинград. 
Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен 

график за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на 
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действащите стратегически документи. 

1.3. Варианти за действие: 

1.3.1. По проблем 1: 
Вариант „Без действие“: 
 

Вариант 2 „ Приемане на Наредба“ 
 

Посочете изследваните варианти, включително алтернативи на предприемането на нормативна промяна. 

1.3.2. По проблем 2: 
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте раздел 1.3.1. 

1.3.n. По проблем n: 
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте раздел 1.3.1. 

2. Препоръчителен вариант 

2.1. По проблем 1: 
Вариант 2 „ Приемане на Наредба“ 

Описание: 
Наредба за управлението на горските територии – собственост на община Велинград  

Положителни (икономически/социални/икономически) въздействия в тригодишна 
перспектива: 
Постигане на описаните в т. 1.2. цели. 

Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на положителните въздействия, включително върху всяка заинтересована 
страна/група заинтересовани страни. 

Отрицателни (икономически/социални/икономически) въздействия в тригодишна 
перспектива: 
Не се наблюдава отрицателно въздействие. 

Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на отрицателните въздействия, включително върху всяка заинтересована 
страна/група заинтересовани страни. 

Специфични въздействия в тригодишна перспектива: 

- Въздействия върху малките и средните предприятия: 
Няма ефект 

Посочете дали има микро-, малки или средни предприятия, които са изключени от новите правила, въведени с предложението. 

Посочете разпределението на разходите между микро-, малките и средните предприятия. 

- Административна тежест: 
Няма ефект 

Посочете промяната в административната тежест за заинтересованите страни. 

Посочете дали се създават нови регулаторни режими или регистри, както и дали се засягат съществуващи регулаторни режими и 
регистри. 
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Посочете дали предложението надхвърля минималните изисквания за административна тежест на ЕС. 

Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант: 
Не се наблюдават рискове от прилагането на Вариант 2: „Приемане на Наредба” 
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, които са различни от отрицателните въздействия, например 

възникване на съдебни спорове и др. 

2.2. По проблем 2: 
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте раздел 2.1. 

2.n. По проблем n: 
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте раздел 2.1. 

3. Разходи и ползи от вариантите за действие 

3.1. По проблем 1: 

Варианти за действие: Общи годишни разходи Общи годишни ползи 

Препоръчителен вариант: 
Вариант  „ Приемане на 
Наредба “ 

- - 

Вариант  „ … “:   
Вариант  „ … “:   

Вариант „ … “:   

 
Опишете качествено и количествено всички значителни разходи и ползи на годишна база и коя 
от заинтересованите страни ще ги понесе. Използвайте приблизителни цифри и диапазони, 

включително парични разходи (в лв.). 

3.2. По проблем 2: 
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте раздел 3.1. 

3.n. По проблем n: 
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте раздел 3.1. 

4. Проведени консултации 

Консултации: 
Заинтересовани лица: 

1. Граждани и юридически лица; 
2. Община Велинград 

Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително 
на ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др.  

5. Привеждане в действие и изпълнение 



4 
 

От коя дата предложението влиза в сила? 

след гласуване на сесия на 
Общински съвет-Велинград 

/октомври / 2021  

Коя институция ще отговаря за изпълнението на предложението и за контрола? 

Община Велинград 
Посочете отговорната институция за изпълнението на предложението. Посочете дали предложението предвижда разходи за 

отговорната или друга институция? 

Име, длъжност и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването на 
цялостната предварителна оценка на въздействието: 
 
Име и длъжност:  инж. Петър Кондев- началник на отдел „ИБКТ” 

 

Дата: 24.08.2021г. 

 
Подпис:  (п) 

 

 


